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63 వ భాగం  
 

దకష్ జాపతి – 12 

ను హం
 కిర్తం వాయ్సంలో బర్హామ్ది దేవతలు దకుష్ణిణ్ కరుణించమని అడగడానికి శివుడి దగిగ్రకి వెళాళ్రనీ, ఆది మధాయ్ంతరాతమ్ అయిన పరమేశవ్రుణిణ్ 

కీరిత్సూత్ బర్హమ్ ఆయనిన్ మనసులో తెలుసుకునాన్డని చెపాప్డనీ చదివాం. యజఞ్ం సంగతి ఇపుప్డింత వరకూ వచిచ్ంది కనక, బర్హమ్ చెపుత్తునాన్డు. 

సీ.  అనఘ! లోకంబుల యందు వరాణ్శర్మ;  
సేతువు లనఁగఁ బర్ఖాయ్తి నొంది 
బలసి మహాజన పరిగృహీతంబులై;  
యఖిల ధరామ్రథ్దాయకము లైన 
వేదంబులను మఱి వృదిధ్ నొందించుట;  
కొఱకునై నీవ దకుష్ని నిమితత్ 
మాతుర్నిఁ జేసి యమమ్ఖముఁ గావించితి;  
వటుగాన శుభమూరిత్వైన నీవు  [4-147] 

తే.  గడఁగి జనముల మంగళకరుమ్ లయిన 
వారి ముకిత్, నమంగళాచారు లయిన 
వారి నరకంబు, నొందింతు భూరిమహిమ 
భకత్జనపోష! రాజితఫణివిభూష!  [4-147.1] 

లోకంలో వరాణ్శర్మాలు అనేవి నిరణ్యించేది వేదాలు. బుధజనులైనవారు గౌరవించేవి. ఆ ధరామ్రధ్దాయకాలైన వేదాలు వృధిధ్ చెందడానికి  నువేవ్ 
దకుష్డిచేత – అతనిన్ నిమితత్మాతుర్డిగా చేసి (మరోసారి భగవదీగ్త చెపిప్నటూట్ అహమాతామ్ గుడాకేశ..) – యజఞ్ం చేయించావు. పార్ణులకి వారివారి 
కరమ్లని బటిట్ శుభాశుభాలు అనుగర్హిసుత్నాన్వు. 
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వ. అటల్గుటం దతక్రమ్ంబు లొకానొకనికి విపరాయ్సంబు నొందుటకుఁ గారణం బెయయ్దియో? భవదీయ రోషంబు హేతువని తలంచితినేనిఁ దవ్దీయ 
పాదారవింద నిహిత చితుత్లై సమసత్భూతంబుల యందు నినుం గనుంగొనుచు భూతంబుల నాతమ్యందు వేఱుగాఁ జూడక వరిత్ంచు మహాతుమ్ల యందు 
నజుఞ్లైనవారి యందుఁబోలె రోషంబు దఱచు వొరయ దఁట; నీకుఁ గోర్ధంబు గలదే?" యని.      
 [4-148] 
 
 ఇంతటివాడి నువువ్. అయితే కరమ్లు ఒకరి విషయంలో శుభాలనిసుత్ంటే మరొకరికి కషాట్లు కలగడానికి కారణం ఏమై ఉండొచుచ్? వీటికి నీ 
కోపం కారణం అనుకుంటే, అనిన్ వేళలోల్నూ అందరిలోనూ నినేన్ఆతమ్గా చూసి, వేరు అనేది లేదనుకుంటారో అటువంటి మహాతుమ్లకి మామూలు జనానికి 
వచిచ్నటూట్ కోపం రావకపోవడం చూసుత్నాన్ం. అటువంటి మహాతుమ్డవైన నీకు కోర్ధం ఎకక్డిది? ఇదే మనం ముందునుంచీ చెపుప్కుంటునన్ది – దకుష్డి 
కోపం ఆయనేన్ కాటేసింది కానీ దీనికి శివుడు (కానీ, శివుడి కోపం కానీ) కారకుడు కాదు. 
 

సీ.  మఱి భేదబుదిధ్ఁ గరమ్పర్వరత్నముల;  
మదయుతు లయి దుషట్హృదయు లగుచుఁ 
బరవిభవాసహయ్ భవ మనో వాయ్ధులఁ;  
దగిలి మరామ్తమ్ భేదకము లయిన 
బహు దురుకుత్ల చేతఁ బరులఁ బీడించుచు;  
నుండు మూఢులను దైవోపహతులఁ 
గాఁ దలపోసి య కక్పటచితుత్లకు నీ;  
వంటి సతుప్రుషుఁ డేవలన నైన       [4-149] 

 
తే.  హింసఁ గావింపకుండు సమిదధ్చరిత!  

నీలలోహిత! మహితగుణాలవాల!  
లోకపాలనకలిత! గంగాకలాప!  
హర! జగనున్తచారితర్! యదియుఁ గాక.     [4-149.1] 

 
 మరి మూరుఖ్లు ఎలాంటివారు? ఇతరుల వైభవానిన్ అసహయ్గించుకుంటూ మనోవాయ్ధితో (పరవిభవఆసహయ్ భవ మనోవాయ్ధుల) కుంగుతూ 
ఉంటారు. దానితో ఇతరులని పీడిసూత్ ఉంటారు. అటువంటి కపట చితత్ం కలవారికి నీవంటి సతుప్రుషుడు హింస కావిసాత్డా? అంటే ఇవనీన్ దకుష్డు నీకు 
తెలిసో తెలియకో చేసాడు, కానీ నువువ్ అతనిన్ ఇపప్టివరకూ హింసించలేదు అని నరమ్ గరభ్ంగా చెపుత్నాన్డనన్మాట. 
 

ఈ పదయ్ం ఎతుత్గీతిలో దాదాపు అనిన్ పాదాలలోనూ మరోసారి పోతనలో శివభకుత్డు కనిపించాడా? ఇకక్డ శివుడు సమిదధ్ చరితుడు (మంచి 
పర్సిదధ్ మైన చరితర్ కలవాడు), నీలలోహితుడు (నీలవరణ్ం కలిగినవాడు), మహితగుణాలవాలుడు, లోకపాలనకలితుడు (లోకాలని పాలించేవాడు), 
గంగాకలాపుడు, హరుడు (లయ కారుడు), జగనున్త చరితుర్డు. 
  

సీ.  అమర సమసత్ దేశము లందు నఖిల కా;  
లములందుఁ దలఁప దురల్ంఘయ్ మహిముఁ 
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డగు పదమ్నాభు మాయా మోహితాతమ్కు;  
లై భేదదరశ్ను లైనవారి 
వలనను దోర్హంబు గలిగిన నైనను;  
నది దైవకృత మని యనయ్దుఃఖ 
ముల కోరవ్లేక సతుప్రుషుండు దయచేయు;  
గాని హింసింపఁడు గాన నీవు       [4-150] 
 

తే.  నచుయ్తుని మాయమోహము నందకుంటఁ 
జేసి సరవ్జుఞ్ఁడవు; మాయచేత మోహి 
తాతుమ్లై కరమ్వరత్ను లయినవారి 
వలన దోర్హంబుగలిగిన వలయుఁ బోర్వ.      [4-150.1] 

 
 అవి అలా ఉంచితే, ఈ విశవ్ంలో విషుణ్మాయ అనేది అరధ్ం కావడం దురల్భం. అది అరధ్ం చేసుకోలేనివారు భేద దృషిట్తో పర్వరిత్సూత్ ఉంటారు. వారి 
వలల్ దోర్హం జరిగితే సతుప్రుషులు ఎవరినీ హింసించకుండా ఇదంతా విషుణ్మాయ అని ఊరుకుంటాడు. మరి విషుణ్మాయకి అతీతుడవైన నువువ్ 
సరవ్జుఞ్డవి. అందువలల్ ఈ మాయవలల్ ఎవరైనా కీడు చేసేత్ వాళళ్ని క్షమించి కాపాడాలి కదా? 
 
వ.  అది గావున యజఞ్భాగారుహ్ండవయిన నీకు సవనభాగంబు సమరిప్ంపని కతన నీచేత విధవ్ంసత్ంబయి పరిసమాపిత్ నొందని దకాష్ధవ్రంబు 
మరలనుదధ్రించి దకుష్నిఁబునరీజ్వితుం జేయుము; భగుని నేతర్ంబులును, భృగుముని శమ్శుర్వులును, బూషుని దంతంబులును, గృపఁజేయుము; 
భగాన్ంగులయిన దేవఋతివ్ఙిన్కాయంబులకు నారోగయ్ంబు గావింపుము; ఈ మఖావశిషట్ంబు యజఞ్పరిపూరిత్ హేతుభూతంబయిన భవదీయ భాగంబగుం 
గాక.  

[4-151] 
 
నీకు యజఞ్భాగం లేకుండా దకుష్డు చేసిన యజఞ్ం పూరిత్ కాలేదు, అందువలల్ దకుష్ణిణ్ బతికించి యజఞ్ం పూరిత్ అయేలా చూడాలి. ఆ యజఞ్ం పూరిత్ 

కావడం కోసం భగుడికి కళుళ్, భృగు మహరిష్కి మీసాలు, పూషుడికి దంతాలు మళీళ్ రావాలి. శరీరం తూటుల్ పడేలాగా కొటాట్క అంగాలానీన్ పాడైన దేవ, 
ముని గణాలకి పూరిత్ ఆరోగయ్ం పర్సాదించు. ఈ యజఞ్ం పూరిత్ అయాయ్క నీ భాగం సంతోషంగా సీవ్కరించు. 
 

చ.  అని చతురాననుండు వినయంబున వేఁడిన నిందుమౌళి స 
యయ్నఁ బరితుషిట్ఁ బొంది దరహాసము మోమునఁ దొంగలింప ని 
టల్ను హరిమాయచేత ననయంబును బామరు లైనవారు చే 
సిన యపరాధ దోషములు చితత్ములో గణియింప నెనన్ఁడున.    [4-152] 

 
 బర్హమ్ ఇలా అనేసరికి, శివుడు (ఇందుమౌళి) నవువ్ మొహంతో బర్హామ్ది దేవతలతో చెపుత్నాన్డు, హరిమాయ చేత పామరులు ఎవరేనా ననున్ ఏ 
మాట అనాన్ మనసులో ఉంచుకోను.  
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              e÷]Ã   2019 

4  భాగవతంలో రసగుళికలు 

క.  బలియుర దండించుట దు 
రభ్లజన రక్షణము ధరమ్పదధ్తి యగుటం 
గలుషాతుమ్ల నపరాధము 
కొలఁదిని దండించుచుందుఁ గొనకొని యేనున.     [4-154] 

 
 అయితే, బలవంతులని శికిష్ంచడం, దురబ్లులని రకిష్ంచడం అనేది ధరమ్ం కదా? అలా దుషుట్లు చేసిన పాపాలకి వాళుళ్ దండించబడుతూ 
ఉంటారు. దండనం గురించి ఇంత చెపాప్క మరి ఈ యజఞ్ం పూరిత్కావడానికీ, మిగతా దేవతలకి శుభం జరగడానికీ ఏమౌతుంతో చెపుతునాన్డు 
 
వ.  అని "దగద్శీరుష్ం డయిన దకుష్ం డజముఖుం డగు; భగుండు బరిహ్ సస్ంబంధ భాగంబులు గలిగి మితర్నామధేయ చకుష్సుస్నం బొడగాంచు; పూషుండు 
పిషట్భుకక్గుచు యజమాన దంతంబులచే భకిష్ంచు; దేవతలు యజాఞ్వశిషట్ంబు నాకొసగుటంజేసి సరావ్వయవ పూరుణ్లై వరిత్ంతురు; ఖండితాంగులైన 
ఋతివ్గాది జనంబు లశవ్నీదేవతల బాహువులచేతను బూషుని హసత్ంబులచేతను లబద్బాహు హసుత్లై జీవింతురు; భృగువు బసత్శమ్శుర్వులు గలిగి 
వరిత్ంచు;" అని శివుండా నతిచిచ్న సమసత్భూతంబులును సంతుషాట్ంతరంగంబులై “తండీర్ లెసస్యెయ్” నని సాధువాదంబుల నభినందించిరి: అంతనా 
శంభుని యామంతర్ణంబు వడసి సునాసీర పర్ముఖులగు దేవతలు ఋషులతోడం గూడి రా నజుండును రుదుర్నిం బురసక్రించుకొని దకాష్ధవ్ర 
వాటంబుకుం జనియె; అంత. [4-155] 
 
 తల యజఞ్ గుండంలో పడి దగద్ం అయిపోయింది కనక (మొదటోల్ నంది పెటిట్న శాపానిన్ అనుసరించి), దకుష్డుకి మేక (అజ) మొహం వసుత్ంది.  
భగుడు దరభ్లతో (బరిహ్) సంబంధించిన యజఞ్భాగానిన్ పొందుతూ మితర్ నామకమైన నేతార్లతో చూసాత్డు. పూషుడు పిండములని (పిషట్ భుక) యజమాని 
దంతాల దావ్రా భుజిసాత్డు. యజఞ్శేషానిన్ నాకు సమరిప్ంచడం వలల్ దేవతలకి అనిన్ అవయవాలు కలుగుతాయి. అవయవాలు పోయిన ఋతివ్కుక్లు అశివ్నీ 
దేవతల బాహువులతో, పూషుని హసాత్లతో వారి బాహువులనీ, హసాత్లనీ పొంది బర్తుకుతారు. భృగువు చీంబోతు మీసాలు, గెడడ్ము పొందుతాడు అని 
శివుడు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అపుప్డు ఇందుర్డు మొదలైన దేవతలు, ఋషులతో కలిసి బర్హమ్దేవుడు శివుణిణ్ ముందుంచుకొని దక్షయజఞ్ం జరిగిన పర్దేశానికి 
వెళాళ్డు. 
 

క.  శరువ్ని యోగకర్మమున 
సరావ్వయవములుఁ గలిగి సనుమ్ని ఋతివ్ 
గీగ్రావ్ణముఖయ్ లొపిప్రి 
పూరవ్తనుశీర్ల నారయ్భూషణ! యంతన.      [4-156] 

 
ఈ పదయ్ంలో మళీళ్ విదురుడితో మైతేర్యుడు చెపుత్నాన్డు – అలా శివాజఞ్ వలల్ ఋతివ్కుక్లూ, దేవతలూ (ఋతివ్గీగ్రావ్ణముఖులు) పూరవ్ం ఉనన్ 

దేహాలతో మళీళ్ బతికారు. 
 
క.  విను దకుష్ నంత మేషము 

ఖునిఁ జేసిన నిదర్ మేలుకొని లేచిన పో 
లిక్ని నిలిచె దకుష్ఁ, డభవుఁడు 
కనుఁగొనుచుండంగ నాతమ్ఁ గౌతుక మొపప్న.     [4-157] 
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5  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 
 తన శరీరానికి మేక మొహం తగిలించేసరికి, నిదర్లోంచి లేచినటూట్ లేచాడు దకుష్డు. అదీ పరమేశవ్రుడు చూసూత్ండగానే. దీనరధ్ం ఏమిటంటే, ఓ 
సారి అహంకారం పోగానే ఎదురుగా సంతోషంతో నవువ్తునన్ – తన గురువు లాగా – మహేశవ్రుడు కనిపించాడు. 
 
 
 

పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/ 
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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